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Doelstelling
• Tot een lijst te komen die we allemaal gaan gebruiken voor het veld
“Vakgebied” binnen de Toetsdefinities (zie paragraaf 6.4.3 in UWLR specs).
• Alternatief is een aantal lijsten die specifiek zijn (b.v. per onderwijssector of
per profiel of per proces).
Maar dan moeten we wel een soort basislijst hebben waarmee deze lijsten
kunnen worden gevoed. Zodat ieder unieke item in de lijsten ook een uniek
code krijgen, en dat dezelfde items in de lijsten ook dezelfde unieke code
krijgen.
• Het strikt toepassen van dergelijke lijst :
• voorkomt verwarring over de betekenis van een gebruikte waarde (b.v. gebruiken we
“Rekenen” of “Wiskunde” of allebei) en
• voorkomt meerdere schrijfwijzen (de een gebruikt “Engels”, de ander “engels” of
“Engelse taal”).

MO-lijst
• Lijst van gangbare codes binnen de
educatieve uitgevers (MO=MethodeOnderzoek)
• Kleuteronderwijs is afwijkend!
Wat met Rekenen voor Kleuters?
• Dekt dit alle leergebieden?
Of voorlopig wel de belangrijkste?

Denk aan (bron: websites van uitgevers):
Studievaardigheden, Creatief/expressie, SEontwikkeling, Werkstukken, Spreekbeurten,
Filosoferen, Peuteronderwijs, Zaakvakken, etc.
• Past dit voor alle methoden?
Denk aan: Engels 5 t/m 8, Lezen, Taal & Spelling,
etc.

Alternatieve lijsten
• SLO lijst van PO leergebieden in OBK
• PO kerndoelen: leergebieden
• PO vakken (verplichte en niet-verplichte vakken en lessen in Wet PO)
• Cito vakken en vaardigheden
• OSO codelijst 12 Domeinen
• Vakindeling benamingen van Momento (onbekend)
• Aanvullende lijst: 21e eeuwse vaardigheden

Samenvatting
• Het is mogelijk om een toets aan een vakgebied of leerdomein te koppelen
via het veld “Vakgebied”.
• Voor dit optionele veld “Vakgebied” lijken de meeste stemmen lijken te gaan
naar de MO-lijst van uitgevers.
• Verder…
is er behoefte om binnen UWLR zowel toets als toetsonderdeel te kunnen
koppelen aan niveau, inhoud en doel.

• Niveau van toetsen toetsonderdeel kan via het veld “Toetsniveau” binnen normering
(toets- c.q. toetsonderdeelnormering
• Inhoud van toets kan via het veld “Vakgebied” binnen toets (toetsdefinitie); niet inhoud
van toetsonderdeel
• Doel van toets en toetsonderdeel (behaalde leerdoelen, einddoelen en/of kerndoelen)
kan niet!

Voorstel
MO-lijst
Nadere afspraken voor methode-gebonden
toetsen binnen PO:
• Gebruik MO-lijst als vocabulaire
voor het veld “Vakgebied”.
• Gebruik de code in de XML
(en niet de benaming).
• Deze codelijst is aanbevolen bij dit veld.
• Het veld “Vakgebied” is aanbevolen.
• Aanbevolen wordt om dan allemaal in het PO
dezelfde benaming richting de gebruiker
(d.w.z. vakgebied in de gebruikersinterface)?

